
 

 

TINGKAT RESIDU PESTISIDA DALAM DAGING 

KELINCI PERANAKAN NEW ZEALAND WHITE 

YANG DIBERI PAKAN LIMBAH PERTANIAN 

KUBIS (Brassica oleracea) 

 

SKRIPSI 

 

Oleh : 

 

Sulistyaningsih 

NIM. 0910550266 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2013 



 

 

TINGKAT RESIDU PESTISIDA DALAM DAGING 

KELINCI PERANAKAN NEW ZEALAND WHITE 

YANG DIBERI PAKAN LIMBAH PERTANIAN 

KUBIS (Brassica oleracea) 

 

SKRIPSI 

Oleh : 

 

Sulistyaningsih 

NIM. 0910550266 

 

 

 

 

 

 

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Sarjana pada Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya  

 

PROGRAM STUDI PETERNAKAN 

FAKULTAS PETERNAKAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

MALANG 

2013 



i 

 

RIWAYAT HIDUP 

Penulis dilahirkan di Nganjuk Jawa Timur pada 

tanggal 19 Mei 1990 sebagai putri pertama dari pasangan 

Bapak Dasiyanto dan Ibu Murtini. Pendidikan formal 

penulis dimulai dari pendidikan dasar yang diselesaikan 

pada tahun 2003 di Sekolah Dasar Negeri Mlorah III 

Rejoso Nganjuk, Pada tahun 2006 penulis tamat dari 

Sekolah Menengah Pertama Negeri I Rejoso Nganjuk, 

dan Pada tahun 2009 penulis tamat Sekolah Menengah 

Atas Negeri III Nganjuk. Pada tahun yang sama penulis 

masuk perguruan tinggi Universitas Brawijaya Malang, 

Fakultas Peternakan melalui jalur Seleksi Nasional Masuk 

Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). 

Selama menjadi Mahasiswi Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya, penulis mengisi kegiatan dengan 

mengikuti kepanitiaan PK2MABA Fakultas Peternakan 

Universitas Brawijaya Tahun 2010; penelitian dosen 

diantaranya pada tahun 2011 sebagai tim pelaksana 

kegiatan “Studi Kelayakan Revitalisasi Pasar Ternak di 

Kabupaten Pasuruan kerjasama Swakelola Universitas 

Brawijaya dengan Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur” 

Tahun 2012 sebagai tim peneliti “Manajemen Komunikasi 

Pembinaan Pelestarian Plasma Nutfah Sapi Rambon Yang 

Terintegrasi Dengan Agroforestry Berkelanjutan di 

Kabupaten Banyuwangi”. Selain itu penulis juga pernah 

menjadi asisten praktikum mata kuliah Sistem Pertanian 

Terpadu dan Ilmu Tanaman Pakan Ternak pada tahun 

2011-2012. 

  



ii 

 

KATA PENGANTAR 

Assalamualaikum Wr. Wb. Puji syukur penulis 

panjatkan kepada Allah SWT., yang telah melimpahkan 

rahmat dan hidayah-Nya berupa kemampuan berpikir, 

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul 

“Tingkat Residu Pestisida Dalam Daging Kelinci 

Peranakan New Zealand White Yang Diberi Pakan 

Limbah Pertanian Daun Kubis (Brassica oleracea)”. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak 

akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari 

berbagai pihak. Penulis menyampaikan ucapan terimakasih 

kepada yang terhormat: 
1. Dr. Ir. Sri Minarti, MP.,  selaku dosen pembimbing utama dan 

Dr. Ir. Osfar Sjofjan, M. Sc., selaku dosen pembimbing 

pendamping yang telah berkenan memberikan restu, arahan 

dan bimbingan penulisan skripsi sehingga dapat penulis 

selesaikan. 

2. Kedua orang tua Bapak Dasiyanto, Ibu Murtini dan adik 

Isdamayanti atas dukungan moril maupun materiel selama 

penulis menjalankan studi. 

3. Dr.Ir. Irfan H. Djunaidi, M.Sc., Ir. Hari Dwi Utami, 

MS.,M.Appl.SC.,Ph.D., Ir. Nur Cholis, Msi., selaku 

dosen penguji yang telah memberi kritik, saran sehingga 

penulis dapat menyelesaikan skripsi. 

4. Bapak Winarto Selaku Ketua Asosiasi Peternakan Kelinci 

Kabupaten Malang yang telah menyediakan tempat 

penelitian dan telah memberi informasi kepada penulis 

sehingga terselesaikannya skripsi ini. 

5. Semua pihak dari staff dan pihak Fakultas Peternakan 

Brawijaya Malang yang telah membantu sehingga penulis 

dapat mengikuti pendidikan dengan baik dan lancar. 



iii 

 

6. Sulton Jauhary yang selalu sabar menemani dan memberi 

perhatian, Sahabat-sahabat Sella Yuke B, Wulan M.I, Eka 

fitriani, Kartika, Sugeng yang selalu memberi semangat. 

7. Teman-teman kelompok penelitian Ma’rifatul zakiyah, 

Supriyadi, Dimas Ade Permana atas kerjasama selama 

penetian sehingga penelitian berjalan lancar hingga selesai. 

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang 

membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat 

bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi 

pihak yang membutuhkan. Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

Malang, Agustus 2013 

 

P

e

n

u

l

i

s

, 

  



iv 

 

THE LEVELS OF PESTICIDE RESIDUE IN MEAT 

NEW ZEALAND WHITE RABBITS FED WASTE 

CABBAGE (Brassica oleracea) 
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1
, Sri Minarti

2
 and Osfar Sjofjan

2 

ABSTRACT 

The research purpose was to determine the content of pesticide 

residues in meat rabbits being fed by cabbage leaves, also fat and 

water content of rabbit meat. The material used in research was 12 

rabbits New Zealand White breed weaning age of 1.5 months and 

maintained until age 3 months. The experiment there was no treatment 

repeated 4 times and was divided into group of rabbits which are 

distinguished by initial body weight; large, small and medium. The 

variables measured were pesticide residues, fat content and water content. 

Research methods was exploratory using descriptive approach, the 

secondary data obtained by interviews cabbage’s farmers and rabbit 

breeders in the research site, while the primary data obtained from 

laboratory test’s result. The result show there was several types of 

pesticide residues in agricultural waste cabbage namely endosulfan, 

profenofos and chlorpyrifos respectively 0.0017; 0.0028; and 0.0012 

ppm. Rabbit meat also contained pesticide residues namely endosulfan, 

profenofos and chlorpyrifos. The amount of each pesticide’s were 

0.00043; 0.00091; and 0.0029 ppm for large group (B), 0.00035; 

0.00040; and 0.0015 ppm for medium group (S), 0.00012; 0.0014; and 

0.0006 ppm for small group (K). Fat content of meat rabbits being 

fed by forage cabbage waste were 3.28±0.17 % for large group (B); 

2.93±0.24 % for medium group (S), and 2.80±0.08 % for small group 

(K). Moisture content of the rabbits being fed by agricultural waste 

cabbage were 66.78±0.73 % for large group (B); 65.78±0.44 % for 

medium group (S), and 65.55±0.39 % for small group (K).  

Keywords: rabbits, cabbage, residues, fat content and water content. 
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TINGKAT RESIDU PESTISIDA DALAM DAGING 

KELINCI PERANAKAN NEW ZEALAND WHITE 

YANG DIBERI PAKAN LIMBAH PERTANIAN  

KUBIS (Brassica oleracea) 

Sulistyaningsih, Sri Minarti, Osfar Sjofjan 

RINGKASAN 

Kelinci merupakan salah satu komoditi ternak yang sedang 

dikembangkan di Indonesia. Pemeliharaan kelinci memiliki 

potensi biologis dan ekonomi yang tinggi dengan kemampuan 

berkembang biak 4-6 kali setahun serta mampu menghasilkan anak 

4-10 ekor per kelahiran. Kelinci juga berpotensi menghasilkan 

daging dengan kualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi 

masyarakat. Kebutuhan pakan kelinci berasal dari hijauan dan 

konsentrat. Imbangan pakan berupa hijauan dan konsentrat pada 

peternakan kelinci intensif adalah 50-60 % hijauan, 50-40 % 

konsentrat, hal ini menunjukkan kebutuhan ternak kelinci akan 

hijauan cukup besar. Indraningsih, Widiastuti, dan Sani (2010) 

menyatakan salah satu alternatif penyediaan pakan ternak adalah 

memanfaatkan limbah pertanian seperti limbah kubis. Tanaman 

kubis rentan terhadap hama penyakit. Sejauh ini usaha 

pengendalian masih berorientasi pada penggunaan pestisida. 

Pestisida sebagai bahan agrokimia untuk mengendalikan hama 

pada tanaman, namun pemanfaatannya memiliki kelemahan yang 

dapat menimbulkan keracunan bagi manusia dan hewan non target 

yaitu timbulnya residu pada produk ternak dan pertanian serta 

pencemaran lingkungan. Dampak negatif yang ditimbulkan 

umumnya akibat penggunaan pestisida berlebihan atau tidak 

mengikuti aturan pakai yang telah ditetapkan oleh produsen. 

Pestisida seringkali digunakan melebihi dosis yang seharusnya 
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karena petani beranggapan semakin banyak pestisida yang 

diaplikasikan maka akan semakin bagus hasilnya. 

Pengambilan pestisida oleh tumbuhan yaitu pestisida 

menembus lapisan bagian luar melalui foliage, epidermis 

batang, kulit kayu, dan akar. Jalur yang paling umum 

adalah dinding rambut akar atau sel epidermis akar, stomata 

dan kutikula sel-sel dalam mesofil spongi dan lentikel atau 

retakan dalam kutikula. Hewan dalam melakukan 

pengambilan pestisida dapat terjadi secara langsung dari 

lingkungan fisik atau dari penyerapan. Spesies daratan 

penyerapan pestisida yaitu melewati pencernaan melalui 

makanan dan air yang teracun, melalui penyerapan, melaui 

penghirupan pestisida yang ada diudara (Connell dan 

Miller, 1995). 

Penelitian ini dilakukan 10 April sampai 22 Mei 2013 

di Asosiasi peternakan kelinci “Mandiri” milik bapak 

Winarto, yang beralamat Jl. Glatik RT. 10 RW. 01 Desa 

Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa 

Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kandungan residu pestisida yang ada pada daun kubis dan 

pada daging kelinci yang diberi pakan daun kubis, kadar 

lemak serta kadar air daging kelinci. 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 12 

ekor kelinci peranakan New Zealand White lepas sapih 

umur 1,5 bulan dan dipelihara hingga umur 3 bulan dengan 

membedakan kelompok sesuai bobot badan yaitu besar (B), 

sedang (S), kecil (K) dengan empat kali ulangan.. Metode 

penelitian yaitu secara eksplorasi dengan pendekatan 

diskriptif, data sekunder diperoleh dari wawancara kepada 

petani kubis dan peternak kelinci di lokasi penelitian, 

sedangkan data primer diperoleh dari data hasil pemeriksaan 

laboratorium. Pengambilan hijauan daun kubis yaitu 
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mengambil pada petani secara langsung pada saat panen 

satu minggu sekali dan diberikan pada ternak selama 1 

minggu dan untuk dianalisis diambil dari hasil pengumpulan 

sedikit-sedikit pada saat akan diberikan kepada ternak. 

Variabel yang diamati residu pestisida, kadar lemak dan 

kadar air pada daging kelinci. 

Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa 

jenis residu pestisida pada limbah pertanian kubis yaitu 

endosulfan, profenofos dan klorprifos masing-masing 

sebanyak 0,0017; 0,0028; 0,0012 ppm. Sedangkan pada 

daging kelinci juga terdapat residu pestisida jenis yang 

sama seperti pada daun kubis yaitu endosulfan, profenofos 

dan klorprifos. Besarnya residu pestisida masing-masing 

pada kelompok besar (B) 0,00043; 0,00091; 0,0029 ppm. 

Kelompok sedang (S) 0,00035; 0,00040; 0,0015 ppm. 

Kelompok kecil (K) 0,00012; 0,0014; 0,0006 ppm. 

Kandungan kadar lemak daging kelinci yang diberi pakan 

hijauan limbah kubis yaitu kelompok besar (B) 3,28+0,17 

%; kelompok sedang (S) 2,93+0,24 %; dan kelompok 

kecil (K) 2,80+0,08 %. Kandungan kadar air pada ternak 

kelinci yang diberi pakan limbah pertanian kubis yaitu 

kelompok besar (B) 66,78+0,73 %; kelompok sedang (S) 

65,78+0,44 %; dan kelompok kecil (K) 65,55+0,39 %. 

Kesimpulan penelitian adalah daging kelinci terdapat 

beberapa residu pestisida namun masih dibawah batas 

ambang yang ditentukan. Pemberian limbah kubis tidak 

mempengaruhi kandungan lemak dan kadar air pada 

daging kelinci. Saran yang dapat diberikan yaitu limbah 

pertanian yang akan diberikan kepada ternak sebaiknya 

dilakukan pelayuan atau penginapan beberapa hari agar 

mengurangi nilai tingkat residu pestisida pada daging 

kelinci sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Potensi ketersediaan daun kubis di Indonesia pada daerah 

dataran tinggi seperti daerah Kecamatan Bumiaji Kota Batu, 

Jawa Timur cukup besar karena mengingat daun kubis merupakan 

komoditas sayuran yang selalu ditanam sepanjang tahun. Masa 

panen daun kubis cukup singkat yaitu selama 100 hari. 

Produksi kubis Kecamatan Bumiaji sebesar 4.815 ton dengan 

luas lahan 306 ha menurut data Dinas Pertanian Kota Batu, 

Anonimous (2010). Produktivitas nasional produksi tanaman 

kubis sebesar 20,51 ton/ha menurut data Badan Pusat Statistik 

Jawa Timur, Anonimous (2012). Daun kubis sebagai pakan 

hijauan utama pada kelinci telah diterapkan oleh peternak di 

daerah Malang-Batu. Pemakaian daun kubis sebagai pakan hijauan 

hingga mencapai 100 % dari total hijauan yang diperlukan 

kelinci.Tanaman kubis rentan terhadap hama penyakit. Sejauh ini 

usaha pengendalian masih berorientasi pada penggunaan pestisida.  

Alternatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 

daging adalah dengan meningkatkan produksi daging dengan 

cepat yang berasal dari ternak selain sapi dan kambing. Kelinci 

adalah salah satu komoditas peternakan yang dapat menghasilkan 

produk daging berkualitas tinggi dengan cepat. Peternakan 

kelinci di Jawa Timur cukup berkembang pesat berdasarkan 

data Dinas Peternakan Jawa Timur jumlah populasi ternak 

kelinci tahun 2007 adalah 144.944 ekor. Populasi ini tersebar di 13 

kabupaten, yakni Kota Batu, Magetan, Trenggalek, Blitar, Malang, 

Madiun, Kediri, Jember, Banyuwangi, Ponorogo, Tuban, Sidoarjo 

dan Jombang, dalam data Badan Pusat Statistik Jawa Timur 

(Anonimous, 2010). Hijaun merupakan bahan makanan ternak 
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utama bagi ternak seperti kelinci. Hijauan makanan ternak dapat 

berasal dari rumput, leguminosa dan limbah hasil pertanian. 

Kecukupan hijauan di Indonesia berfluktuasi, tergantung pada 

ketersediaannya. 

Tanaman kubis rentan terhadap hama penyakit. Sejauh ini 

usaha pengendalian masih berorientasi pada penggunaan 

pestisida. Pestisida sebagai bahan agrokimia untuk mengendalikan 

hama pada tanaman, namun pemanfaatannya memiliki kelemahan 

yang dapat menimbulkan keracunan bagi manusia dan hewan 

non target yaitu timbulnya residu pada produk ternak dan 

pertanian serta pencemaran lingkungan. Dampak negatif yang 

ditimbulkan umumnya akibat penggunaan pestisida berlebihan 

atau tidak mengikuti aturan pakai yang telah ditetapkan oleh 

produsen. Pestisida seringkali digunakan melebihi dosis yang 

seharusnya karena petani beranggapan semakin banyak pestisida 

yang diaplikasikan maka akan semakin bagus hasilnya. Beberapa 

petani bahkan mencampurkan perekat agar tidak mudah larut 

terbawa air hujan. Kenyataanya penggunaan perekat ini justru 

mengakibatkan tingginya jumlah residu pestisida pada hasil 

panen yang nantinya akan menjadi bahan konsumsi manusia. 

Aplikasi penggunaan pestisida di Wilayah Malang sangat 

intensif karena menurut petani merupakan solusi utama dalam 

mengatasi masalah hama tamanan kubis. Intensitas penggunaan 

pestisida pada tanaman kubis yaitu sebanyak 1 kali penyemprotan 

dalam 1 minggu pada musim penghujan dan 1 kali penyemprotan 

dalam 2 minggu pada musim kemarau. Penggunaan pestisida pada 

tanaman kubis menguntungkan, namun disisi lain penggunaan 

pestisida tersebut dapat menimbulkan efek samping berupa residu 

pestisida. Ternak kelinci yang diberi pakan daun kubis yang 

diduga tercemar pestisida, maka muncul pertanyaan apakah 

residu pestisida teretensi pada daging kelinci dan berapa 
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tingkat retensi residu pestisida dalam daging kelinci yang 

mengkonsumsi daun kubis, selain efektifitasnya yang tinggi, 

pestisida banyak menimbulkan efek negatif yang merugikan. 

Pengendalian pestisida sebaiknya pengguna mengetahui sifat 

kimia dan sifat fisik pestisida, biologi dan ekologi organisme 

pengganggu tanaman. Banyak dampak negatif dari penggunaan 

pestisida, dampak negatif tersebut diantaranya kasus keracunan 

pada manusia, ternak, polusi lingkungan dan resistensi hama. 

Residu adalah sisa metabolit dari senyawaan kimiawi 

hasil metabolisme yang tertinggal didalam jaringan tubuh 

seperti daging, telur susu atau organ tubuh lainnya. 

Residu dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan 

hewan bukan target ataupun manusia. Bahaya pada 

manusia timbul karena mengkonsumsi produk peternakan 

yang mengandung residu pestisida. Berdasarkan 

kenyataan yang ada pada petani dan peternakan diduga 

dalam daun kubis terdapat adanya residu pestisida yang 

berbahaya jika dikonsumsi oleh ternak kelinci dan akan 

menimbulkan residu dalam daging kelinci sehingga 

berpengaruh pada manusia yang mengkonsumsi daging 

kelinci tersebut. Pengujian residu pestisida pada daun 

kubis dan daging kelinci perlu dilakukan, agar diketahui 

apakah residu pestisida yang terkandung masih dalam 

batas aman yang ditetapkan. 
 

1.2 Rumusan Masalah  

Kebiasaan petani kubis yang menggunakan berbagai 

macam pestisida selama pemeliharaan kubis hingga 

panen, dan dilakukan 1x penyemprotan dalam 1 minggu 

pada musim penghujan dan 1x penyemprotan dalam 2 

minggu pada musim kemarau, sehingga diduga terdapat 

residu pestisida dalam kubis dan limbahnya. Peternak 
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memanfaatkan limbah pertanian daun kubis sebagai pakan 

hijauan utama kelinci tanpa dilakukan pencucian, sehingga 

diduga ada kandungan pestisida dalam daun kubis yang 

terkonsumsi oleh kelinci. 

1.3 Tujuan penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah  

residu pestisida pada daun kubis dan  daging kelinci yang 

mengkonsumsi daun kubis yang diduga tercemar 

pestisida. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan informasi bagi pembaca dan peternak tentang bagaimana 

pengaruh pemberian limbah pertanian kubis terhadap daging 

kelinci, serta mengetahui masih dalam batas aman atau sudah 

dalam batas bahaya pestisida yang digunakan oleh petani. 

 

1.5 Kerangka Pikir 

Pakan merupakan faktor yang sangat dominan dalam 

produksi kelinci. Pakan yang sesuai dengan kebutuhan, 

baik kualitas maupun kuantitas akan sangat menentukan 

produk akhir, dengan kontribusinya mencapai 60-70 % 

dari total biaya produksi. Ternak kelinci banyak kita 

jumpai dan terutama didaerah dingin, dimana dapat 

dilihat daerah dingin banyak petani menanam dan 

sayuran salah satunya yaitu kubis, perlu diketahui petani 

dalam memelihara/menanam produk pertaniannya selalu 

tidak lepas dari penggunaan pestisida untuk menghasilkan 

produk hasil pertanian yang maksimal, pada umumnya 

kubis bagian luar dibuang oleh petani karena dianggap 

daun paling luar itu tidak terpakai. Peternak memanfaatkan 

limbah pertanian kubis tersebut sebagai hijauan pakan 
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ternak kelinci, tanpa disadari peternak tidak memperhatikan 

bagaimana kondisi limbah pertanian kubis tersebut, secara 

kasat mata bagian kubis paling luar merupakan bagian yang 

paling utama terkena semprotan pestisida sehingga pasti ada 

residu yang terdapat dalam limbah pertanian kubis tersebut, 

apabila dimakan oleh ternak kelinci maka akan 

mengahasilkan residu pada organ pencernaan kelinci 

tersebut. Dampak yang terjadi bisa jadi karena pengaruh 

residu tersebut pencernaan kelinci terganggu ataupun 

mengalami gangguan dan akan berdampak juga apabila 

dagingnya dikonsumsi oleh manusia. 
Ternak kelinci di Indonesia mulai berkembang dengan baik. 

Data Badan Pusat Statistik dapat dilihat populasi kelinci tahun 

2009 baru mencapai 834.608 ekor dan pada tahun 2010 telah 

terjadi peningkatan sebesar 7,6 % mencapai 898.075 ekor. 

Kontribusi daging kelinci dalam penyediaan daging secara 

nasional memang masih perlu ditingkatkan, berdasarkan data 

Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2010), dari produksi daging 

nasional sebesar 2,18 juta ton, daging kelinci menyumbang 

sebesar 100 ton atau 0,0046 %. 

Pestisida mampu memberantas hama tanaman 

sehingga produktivitas tanaman dapat ditingkatkan setiap 

tahunnya. Penggunaan pestisida tanpa disadari ternyata 

memiliki dampak negatif baik terhadap lingkungan 

maupun produk pertanian dan peternakan yang berupa 

pencemaran dan residu pada produk yang dihasilkan. 

Pestisida dapat meninggalkan residu pada tanah bekas 

tanam maupun didalam limbah hasil pertanian pada waktu 

panen (Indraningsih, 2005). 

Pengambilan pestisida oleh tumbuhan yaitu pestisida 

menembus lapisan bagian luar melalui foliage, epidermis 

batang, kulit kayu, dan akar. Jalur yang paling umum 
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adalah dinding rambut akar atau sel epidermis akar, 

stomata dan kutikula sel-sel dalam mesofil spongi dan 

lentikel atau retakan dalam kutikula. Hewan pengambilan 

pestisida dapat terjadi secara langsung dari lingkungan fisik 

atau dari penyerapan. Spesies daratan penyerapan pestisida 

yaitu melewati pencernaan melalui makanan dan air yang 

teracun, melalui penyerapan, melaui penghirupan pestisida 

yang ada diudara (Connell dan Miller, 1995). 

Residu ada dalam suatu senyawa kimia sangat 

dipengaruhi oleh proses-proses farmakokinetik dari 

senyawa yang bersangkutan yaitu proses yang dialami 

oleh suatu senyawa apabila masuk kedalam tubuh baik 

secara oral parental dan cara lain. Proses tersebut adalah 

absorbsi, distribusi pengikatan pada target orrgan hingga 

menimbulkan efek residu pada (daging, gingal, tulang dan 

lain-lain), kemudian biotransformasi dan ekskresi dari 

tubuh melalui urin, susu. Distribusi penyebaran residu juga 

dipengaruhi oleh sifat fisika kimia dari senyawa yang 

bersangkutan termasuk kelarutan, ikatan dengan protein 

plasma dan serta sifatnya untuk mengikat komponen intra 

selular dalam jaringa tertentu. Pestisida yang mudah larut 

dalam jaringan tertentu. Residu pestisida misalnya, yang 

mudah larut dalam lemak akan didistribusikan dan 

diakumulasi kedalam jaringan lemak dan daging. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Kubis 
Tanaman kubis  berasal dari Eropa dan Asia, terutama 

tumbuh  di daerah Great Britain dan Mediteranean. Tanaman 

kubis dibudidaya berawal dari kubis liar (Brassica oleracea 

var.sylvestris) yang tumbuh disepanjang pantai laut tengah, 

Inggris, Denmark dan sebelah utara Perancis barat serta pantai 

Glamorgan. klasifikasi tanaman kubis berdasarkan tatanama 

botani yaitu sebagai berikut: 

Divisio  : Spermatophyta 

Sub Diviso : Angiospermae 

Kelas  : Dicotyledonae 

Ordo  : Papavoraks 

Familia  : Cruciferae (Brassicaeae) 

Genus  : Brassica 

Spesies  : Brassica oleracea L. 

 

 
Gambar 1. Kubis 

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Kecamatan Bumiaji, Batu 

(2013). 
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Tanaman kubis merupakan tanaman semusim yang di 

Indonesia banyak ditanam di daerah pegunungan, dengan 

ketinggian ± 800 m diatas permukaan laut (dpl) dan mempunyai 

penyebaran hujan yang cukup setiap tahunnya. Sebagian kubis 

tumbuh baik pada ketinggian 100-200 m dpl, tetapi jumlah 

varietasnya tidak banyak dan tidak dapat menghasilkan biji. Pada 

daerah yang ketinggiannya dibawah 100 m, tanaman kubis tumbuh 

kurang baik. Kondisi kelembaban yang diperlukan tanaman kubis 

berkisar 80-90 % dengan suhu berkisar antara 15-20 °C, daerah 

pegunungan dan dataran tinggi seperti Lembang, Pangalengan dan 

Pacet (Jawa Barat), Wonosobo dan Tawangmangu (Jawa Tengah), 

Tengger dan Pujon (Jawa Timur), serta Tanah Karo (Sumatra 

Utara) merupakan daerah yang cocok untuk tanaman kubis 

(Sunarjo dan Tuti., M,  2002).  

Produksi kubis Kecamatan Bumiaji berdasarkan data 

Dinas Pertanian Kota Batu (2012) sebesar 4.815 ton dengan 

luas lahan 306 ha, maka produktivitas tanaman kubis 

Kecamatan Bumiaji sebesar 15,73 ton/ha dan 5 % dari total 

produksi merupakan limbahnya (Anonimous, 2012). 

Kandungan nutrisi daun kubis yaitu 15, 74 % bahan kering 

(BK), 12,49 % abu, 23,87 % protein kasar (PK), 22,62 % 

serat kasar (SK), 1,75 % lemak kasar (LK) dan 39,27 bahan 

ekstrak tanpa nitrogen (BETN) (Muktiani, Tampoebolon dan 

Achmadi, 2006).  

Prasetyo dan Herawati (2006) daun limbah kubis 

berupa sisa-sisa daun kubis dapat dimanfaatkan sebagai 

pakan ternak. Petani dapat mengumpulkan sisa-sisa daun 

kubis setiap kali panen. Jenis pakan hijauan yang 

diberikan adalah limbah daun wortel dan kubis yang 

dapat mengubah profil asam lemak daging kelinci, yaitu 

meningkatkan kandungan asam lemak n-3 dan nilai nutrisi 

daging. Menurut Yuliastuti (2011), Daun kubis bagian luar 
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lebih banyak tercemar oleh pestisida dibandingkan daun 

kubis bagian dalam, sehingga perlu dilakukan pencucian 

terlebih dahulu agar mengurangi tingkat residu pestisida. 

2.2  Peranan Kelinci Sebagai Penunjang Produksi Daging 

Ternak Kelinci memiliki potensi cukup baik untuk 

dikembangkan sebagai penghasil daging, kulit/bulu, hewan 

percobaan dan hewan untuk dipelihara (Cheeke dan 

Patton, 1982). Klasifikasi kelinci adalah sebagai berikut:  

Kingdom : Animal (hewan)  

Phylum : Chordata  

Sub phylum : Vertebrata (bertulang belakang)  

Kelas  : Mamalia (memiliki kelenjar susu)  

Ordo  : Logomorpha  

Famili  : Leporidae  

Genus  : Oryctolagus  

Spesies : Oryctolagus cuniculus. 

 

 
Gambar 2. Kelinci 

Sumber: Dokumentasi Penelitian, Kecamatan 

Karangpoloso, Malang (2013). 
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Kelinci merupakan hewan herbivora non-ruminan yang 

memiliki sistem pencernaan monogastrik dengan perkembangan 

sekum seperti ruminansia, sehingga kelinci disebut pseudo-

ruminansia Kelinci dapat menggunakan protein hijauan secara 

efisien dengan tingkat reproduksi tinggi, hanya membutuhkan 

makanan dalam jumlah sedikit dan kualitas dagingnya cukup 

tinggi karena kelinci dapat memanfaatkan feses lunak yang 

dihasilkan dari kegiatan coprophagy (Raharjo., Cheeke and 

Patton, 1986). Kelinci merupakan salah satu komoditi ternak 

yang sedang dikembangkan di Indonesia. Pemeliharaan kelinci 

memiliki potensi biologis dan ekonomi yang tinggi dengan 

kemampuan berkembang biak 4-6 kali dalam setahun serta 

mampu menghasilkan anak 4-10 ekor perkelahiran. Selain itu 

kelinci berpotensi menghasilkan daging dengan kualitas tinggi 

untuk memenuhi kebutuhan nutrisi masyarakat.  

 Kelinci merupakan ternak yang mempunyai potensi 

reproduksi tinggi, laju pertumbuhan cepat, periode kebuntingan 

yang pendek apabila dibandingkan dengan ternak lain, seperti 

sapi, kerbau, babi, domba dan kambing. Jenis kelinci untuk 

menghasilkan daging umumnya merupakan tipe besar dan tipe 

sedang seperti: Flemish Giant, New Zealand White, Californian 

dan Chincilla (Cheeke., Patton dan Tempeleton., 1982). Menurut 

Cheeke, Patton, and Lukefahr (1987), kebutuhan protein kelinci 

berkisar antara 12-18 %, pada fase dewasa (12 %) dan pada fase 

menyusui (18 %), kebutuhan serat kasar (SK)  kelinci muda, 

bunting dan  menyusui (10-12 %), kebutuhan serat kasar kelinci 

dewasa (14 %) sedangkan kebutuhan lemak pada setiap periode 

pemeliharaan tidak berbeda (2 %).  

Prosentase karkas kelinci dewasa berkisar antara 45,6-50,2 %. 

kelinci persilangan mempunyai persentase karkas yang lebih baik 

(50 %) dibandingkan dengan kelinci ras (42,5 %) maupun lokal 
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(45 %). Meingkatnya komponen daging diikuti menurunnya 

kandungan lemak sedangkan komponen tulang relatif tetap, berarti 

bobot karkas semakin meningkat (Haryanto, (2006). 

 

2.3 Pestisida 

Pestisida didefinisikan sebagai substansi kimia yang 

digunakan untuk, menghancurkan, mencegah, mengontrol 

hama. Pestisida berasal dari bahasa Latin, pest yang berarti 

hama dan cida  yang berarti membunuh. Terdapat 3 

kelompok utama pestisida antara lain 1). chlorinated 

hydrocarbon (organoklorin), umumnya terurai sangat lambat 

dan memerlukan waktu yang relatif lama, adapun bahan 

aktifnya yaitu dieldrin, chlordan, aldrin, DDT, dan heptaklor; 

2). organophosphate (organofosfat),  sangat toksik pada 

manusia, tetapi umumnya tidak lama terurai adapun bahan 

aktifnya yaitu diazinon, malation, dimetoat dan klorpirifos; 

dan 3). carbamat, sedikit toksik pada manusia, namun 

berpotensi mempengaruhi kekebalan dan sistem saraf pusat 

adapun bahan aktifnya yaitu karbaril, karbofuran, dan 

metomil Dalam Komisi Pestisida (Anonimous, 1997).  

Pestisida berdasarkan organisme sasaran dalam Komisi 

Pestisida (Anonimous, 1997) dari banyaknya jenis jasad 

penggangu yang bisa mengakibatkan fatalnya hasil 

petanian, pestisida dapat diklasifikasikan menjadi beberapa 

macam sesuai dengan sasaran yang akan dikendalikan, yaitu 

insektisida, fungisida, bakterisida, nematisida, akarisida atau 

sering juga disebut dengan mitisida, rodentisida, moluskida. 

Peraturan Komisi Pestisida, Anonimous (1997) pestisida 

juga diklasifikasikan berdasarkan pengaruh fisiologisnya, 

yang disebut klinis, sebagai berikut: 
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1.  Senyawa Organofospat 

Organofosfat adalah insektisida yang paling toksik 

diantara jenis pestisida lainnya dan sering menyebabkan 

keracunan pada orang. Termakan hanya dalam jumlah 

sedikit saja dapat menyebabkan kematian. Organofosfat 

dapat terurai di lingkungan dalam waktu ± 2 minggu. 

2.  Senyawa Organoklorin 

Golongan ini paling jelas pengaruh fisiologisnya 

seperti yang ditunjukkan pada susunan syaraf pusat, 

senyawa ini berakumulasi pada jaringan lemak.  

3.  Senyawa Arsenat 

Keadaan keracunan akut ini menimbulkan gastroentritis 

yang menyebabkan kekejangan yang hebat sebelum 

menimbulkan kematian. Keadaan kronis menyebabkan 

pendarahan pada ginjal dan hati. 

4.  Senyawa Karbamat 

Pengaruh fisiologis yang primer dari racun golongan 

karbamat adalah menghambat aktifitas enzym 

cholinesterase  darah dengan gejala-gejala seperti 

senyawa organofospat 

5.  Piretroid 

Piretroid merupakan senyawa kimia yang meniru 

struktur kimia (analog) dari piretrin. Piretrin sendiri 

merupakan zat kimia yang bersifat insektisida yang terdapat 

dalam piretrum, kumpulan senyawa yang di ekstrak dari 

bunga semacam krisan piretroid memiliki beberapa 

keunggulan, diantaranya diaplikasikan dengan takaran relatif 

sedikit, spektrum pengendaliannya luas, tidak persisiten, 

dan memiliki efek melumpuhkan yang sangat baik. 

Namun karena sifatnya yang kurang atau tidak selektif, 

banyak piretroid yang tidak cocok untuk program 

pengendalian hama terpadu. 



13 

 

2.4 Proses Pengambilan Pestisida Pada Makhluk Hidup 

Pengambilan dan penyebaran pestisida dan bahan 

kimia lainya dalam makhluk hidup mencangkup interaksi 

beberapa fase. Pengambilan pestisida oleh tumbuhan yaitu 

pestisida menembus lapisan bagian luar melalui foliage, 

epidermis batang, kulit kayu, dan akar. Jalur yang paling 

umum adalah dinding rambut akar atau sel epidermis akar, 

stomata dan kutikula sel-sel dalam mesofil spongi dan 

lentikel atau retakan dalam kutikula. Sedangkan pada hewan 

pengambilan pestisida dapat terjadi secara langsung dari 

lingkungan fisik atau dari penyerapan. Spesies daratan 

penyerapan pestisida yaitu melewati pencernaan melalui 

makanan dan air yang teracun, melalui penyerapan, melaui 

penghirupan pestisida yang ada diudara (Connell dan 

Miller, 1995). 

2.5  Residu Pestisida 
Residu pestisida adalah zat pestisida tertentu yang terkandung 

dalam hasil pertanian, bahan pangan atau pakan hewan, baik 

sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari penggunaan 

pestisida (Anonimous, 1997). Residu pestisida dapat hilang atau 

terurai dengan cepat (disipasi) atau lambat (persistensi). Faktor-

faktor yang mempengaruhi proses tersebut yaitu penguapan, 

pencucian, pelapukan, degradasi enzimatik dan translokasi. 

Penggunaan pestisida khususnya pada tanaman akan 

meninggalakan residu pada produk pertanian. Bahkan pestisida 

tertentu masih dapat ditemukan sampai saat produk pertanian 

tersebut diproses utuk pemanfaatan selanjutnya maupun 

dikonsumsi.  

Menurut Sudarmo (1992), sebagian pestisida yang 

disemprotkan akan jatuh pada tanaman setelah mengalami 

fotodekomposisi dan perkolasi (ikut terbang menurut aliran 
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angin). Pestisida tersebut dapat melekat dan meyebar menutup 

permukaan tanaman, dapat masuk melalui mulut daun atau 

teresap dalam tubuh tanaman, sehingga terjadi residu pestisida 

dalam tanaman. Besarnya residu pestisida yang ditemukan 

dalam suatu tanaman tergantung pada dosis, jumlah dan interval 

aplikasi, faktor-faktor lingkungan fisik yang mempengaruhi 

dekomposisi pestisida, jenis tanaman, formulasi dan cara 

aplikasinya, jenis bahan aktif dan sifat fisiko kimianya serta saat 

aplikasi terakhir sebelum hasil tanaman dipanen. Akibat-akibat 

samping pestisida telah dikemukakan dalam suatu model kualitatif, 

adapun perjalanan pestisida yang diaplikasikan dapat dilihat 

pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Model Kualitatif perjalanan Pestisida Formula 

EC/WP setelah diaplikasikan (Sudarmo, 1992). 

 

 

2.6 Analisis Residu Pestisida 

Beberapa metode yang dapat digunakan untuk 

mendeteksi adanya residu pestisida adalah metode 
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kromatografi, teknik esei kimia, spektroskopi dan metode 

bioassay. Analisis residu pestisida pada limbah pertanian 

kubis dan daging kelinci dalam penelitian ini dilakuakan 

dengan metode kromatografi gas, menurut AOAC dalam 

Komisi Pestisida (Anonimous, 1997), tanaman dan daging 

dianalisis menggunakan kromatografi gas yang dilengkapi 

detector ECD (Electron Capture Detector). Metode 

analisis pestisida umumnya meliputi 3 tahap utama yaitu 

ekstraksi residu yang diikuti pemurnian (clean up) dengan 

pemisahan residu dari ekstrak residu dan penetapan kadar 

residu dengan menggunakan detektor khusus pada alat 

kromatografi gas. 

2.6.1 Klorpirifos 
Klorpirifos senyawa ini termasuk insektisida 

organofosfat dari sub grup heterosiklik, bersifat non-sistemik 

melalui aksi kontak, perut dan pernafasan, cukup beracun 

bagi manusia. Seacara biokimia, klorpirifos mempengaruhi 

sistem syaraf pusat, sistem kardiovaskular, sitem pernafasan, 

iritasi kulit dan mata. Sistem saraf dipengaruhi melalui 

penghambatan kolinesesterase yaitu enzim yang dibutuhkan 

untuk meneruskan rangsangan syaraf. Selain itu klorpirifos 

dengan cepat diserap ke aliran darah melalui kulit, paru-

paru (Extoxnet, 2002). 

Klorpirifos tidak mempuyai potensi akumulasi yang 

penting dan jika terkonsumsi maka sebagian disimpan 

dalam jaringan lemak tetapi cepat hilang (sekitar 62 hari) 

pada manusia, sebagian besar klorpirifos diekskresikan 

melalui urin pada tikus, anjing dan beberapa mamalia 

(Extoxnet, 2002). ADI (Acceptable Daily Intake) untuk 

klorpirifos adalah 0,01 mg/kg berat badan dan termasuk 

kategori toksisitas tingkat II, LD50 oral pada tikus yaitu 
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135-163 mg/kg sedangkan pada kelinci yaitu antara 1000-

2000 mg/kg (Extoxnet, 2002). Batas maksimum residu 

klorpirifos yang diperbolehkan di Indonesia menurut 

SNI:2008 pada komoditi daging adalah sebesar 0,05 ppm 

(Anonimous, 2008). 

2.6.2 Endosulfan  

Endosulfan merupakan insectisida dan akarisida 

dengan nama dagang Thiodan. Endosulfan diabsorbsi 

melalui kulit dengan LD50 melalui mulut tikus adalah 39-

70 mg/kg. Endosulfan bersifat stabil terhadap sinar 

matahari, sukar larut dalam air yaitu berkisar antara 0,32-

0,33 mg/l pada suhu 22 °C dalam FAO/WHO (Anonimous, 

1998). Endosulfan sebagian besar hilang dari tubuh mamalia 

dalam beberapa hari sampai beberapa minggu karena 

endosulfan cepat didegradasi menjadi komponen larut air 

sehingga penyerapanya oleh saluran gastrointestinal sangat 

kecil (Extoxnet, 2002). Residu endosulfan pada tanaman 

biasanya hilang dalam 3-7 hari (tergantung spesies 

tanamannya). Karakteristik utama racun endosulfan adala 

merangsang sistem syaraf pusat. Gelisah, konvulasi, diare, 

sulit bernafas, keseimbangan dan koordinasi tubuh terganggu 

merupakan gejala keracunan yang umum terjadi. Organ 

sasaran endosulfan adalah ginjal, hati, darah dan kelenjar 

paratiroid (Extoxnet, 2002). 

ADI (Acceptable Daily Intake) untuk endosulfan 

adalah 0,006 mg/kg berat badan dan termasuk kategori 

toksisitas tingkat II yaitu racun yang cukup berbahaya dalam 

WHO/FAO (Anonimous, 1998). LD50 oral endosulfan pada 

tikus yaitu antara 70-240 mg/kg (Extoxnet, 2002). Batas 

maksimal residu endosulfan yang diperbolehkan di 

indonesia pada komoditi daging sebesar 0,2 ppm, dan 

menurut FAO/WHO, batas maksimal resdiu endosulfan 
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pada semua bahan pakan sebesar 0,1 ppm  (Anonimous, 

1998). 

2.6.3 Profenofos 

Profenofos merupakan golongan organofosfat dari 

subgrup phenil derivat (phenil organophospat). 

Profenofos pada tikus cepat diekskresi setelah diberikan 

secara oral sedang pada tanaman seperti kubis dan selada 

dapat cepat hilang melalui metabolisme dalam tubuh 

tanaman. Senyawa ini merupakan insektisida dan 

akarisida non-sistemik melalui aksi sebagai racun kontak 

dan perut, dimana profenosfos mempunyai kelarutan air 

yang lebih besar dari pada klorpirifos yaitu sebesar 20 

mg/l pada suhu 20 °C dalam FAO/WHO (Anonimous, 

1998). 

ADI (Acceptable Daily Intake) untuk profenofos dalam 

daging adalah 0,03 mg/kg berat badan dan termasuk kategori 

toksisitas tingkat II sedangkan pada kubis nilai ADI 

(Acceptable Daily Intake) yaitu 1 mg/kg menurut 

Anonimous (2010). LD50 oral profenofos pada tikus yaitu 

358 mg/kg sedangkan pada kelinci yaitu 700 mg/kg 

(FAO.WHO, 1998). Batas maksimum residu profenofos 

untuk komoditi daging sebesar 0,05 ppm dalam SNI 

(Anonimous, 2008). 
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BAB III 

MATERI DAN METODE 

3.1 Lokasi Dan Waktu Penelitian 
Penelitian dilakukan di asosiasi peternak kelinci 

“Mandiri” yang beralamat Jl. Glatik RT.10 RW.01 Desa 

Ngijo Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang Jawa 

Timur. Penelitian ini dilakukan selama 1,5 bulan yaitu pada 

10 April hingga 22 Mei 2013. 

3.2  Materi Penelitian 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Kelinci lepas sapih dengan ras peranakan New Zealand 

White umur 1,5 bulan, sebanyak 12 ekor. Ternak 

diperoleh dari peternakan rakyat Kabupaten Malang.  

b. Pakan yang terdiri atas hijauan daun kubis dan konsentrat 

berupa susu PAP produksi PT. Japfa Comfeed, Tbk., 

adapun kandungan nutrisinya yaitu air 12 %, PK 16 %, 

LK 3-7 %, SK maks 8 %, Abu maks 10 %, Kalsium 0,9-

1,2 %, Phospor 0,6-1,0 %. Pakan hijauan daun kubis 

diperoleh dari Kota Batu, Bumiaji Malang.  

c. Kandang kelinci menggunakan sistem individu yang 

terdiri dari 2 unit kandang bertingkat yaitu dalam 1 

unit terdapat 6 kandang individu. Kandang terbuat dari 

kayu, bambu, internit dan kawat. Setiap kandang individu 

memiliki ukuran panjang 60 cm, lebar 60 cm, tinggi 

depan 45 cm, tinggi belakang 40 cm.  

d. Obat-obatan wormectin, medoxi-LA, vitamin B 

kompleks. 
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e. Peralatan berupa timbangan analitik exhaust, timbangan 

pakan, thermohygrometer, wadah pakan, tempat minum, 

peralatan kebersihan. 

3.3  Metode Penelitian 
Penelitian dilakukan secara eksplorasi, dimana 

mengkaji keadaan yang sesungguhnya ada dilapang dan 

merupakan kebiasaan petani dan peternak. Awalnya hanya 

sebatas pendugaan dan untuk memastikan dugaan tersebut 

maka perlu diadakannya penelitian. Secara umum yang 

ada dilapang peternak kelinci memanfaatkan limbah 

pertanian kubis sebagai hijauan utama pakan kelinci, dan 

tanaman kubis tidak pernah lepas dari penggunaan 

pestisida dalam proses penanamannya. Perlu adanya 

pengkajian mengenai seberapa banyak tingkat residu 

pestisida yang ada pada daun kubis dan bagaimana 

apabila daun kubis tersebut diberikan kepada ternak 

kelinci, apakah ada residu yang terdapat pada daging 

kelinci tersebut. 

3.4  Prosedur Penelitian 

Penelitian ini dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap 

persiapan dan tahap pelaksanaan atau pengumpulan data, 

serta variable yang diamati dan cara pengukurannya. 

1. Tahap persiapan meliputi:  
1. Menyiapakan kelinci sebanyak 12 ekor dengan estimasi 

kelinci lepas sapih umur 1,5 bulan, sehingga belum 

terkontaminasi pakan dari luar. Ternak kelinci dipilih 

dengan bobot seseragam mungkin dan dipilih ternak 

yang sehat. Data bobot badan dapat dilihat pada Lampiran 

5. 
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2. Persiapan materi yaitu berupa pembagian kelompok 

kelinci berdasarkan berat badan yaitu: 

a. Kelinci kecil (K) dengan bobot 400-500 g 

b. Kelinci sedang (S) dengan bobot 500-600 g 

c. Kelinci besar (B) dengan bobot 600-700 g 

3. Persiapan kandang dan peralatan kebersihan serta 

tempat pakan dan minum. Kandang yang digunakan 

yaitu kandang individu bertingkat 2, ada 2 unit kandang 

dimana dalam 1 unit kandang terdapat 6 kandang individu. 

4. Survei dan wawancara secara langsung kepada petani 

tentang pestisida yang sering digunakan, cara 

penyemprotan, waktu dan berapa banyak penggunaan 

serta berapa kali penyemprotan hingga masa panen dalam 

penanaman kubis. Umumnya jenis pestisida yang 

digunakan oleh petani hampir sama yaitu insectisida, 

fungisida, dan perekat. Aplikasi penyemprotan pestisida 

yaitu dalam 1 minggu dilakukan 1x penyemprotan pada 

musim penghujan dan 1x penyemprotan dalam 2 minggu 

pada musim kemarau. 

5. Persiapan pengambilan daun kubis sebagai pakan 

hijaun utama. Limbah kubis yang diambil adalah daun 

kubis pada saat panen kubis dilakukan. Pengambilan 

daun kubis dilakukan seminggu 1x dalam 1 minggu 

dan diberikan pada kelinci untuk 1 minggu, pengambilan 

dilakukan pada petani kubis di Kecamatan Bumiaji 

Malang. Sedangkan pakan konsentrat yang digunakan 

yaitu susu PAP produksi PT.Japfa Comfeed yang 

diperoleh dari poultry shop setempat. 

6. Persiapan obat-obatan berupa wormectin, medoxi-LA, 

vitamin B komplek. 
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2. Tahap pelaksanaan meliputi: 
1. Pengamatan suhu dan kelembaban untuk mengetahui 

rata-rata suhu harian lingkungan saat penelitian dengan 

menggunakan thermohygrometer ruang. Suhu dan 

kelembaban dicatat dua kali dalam satu hari yaitu pada 

pagi pukul 07.00 WIB. dan sore hari pukul 15.00 

WIB. Data suhu dan kelembaban dapat dilihat pada 

Lampiran 6.  

2. Penempatan ternak pada kandang yang telah disediakan, 

dengan memberi kode pada kandang yaitu kode K untuk 

kelinci ukuran kecil, S untuk kelinci ukuran sedang 

dan B untuk kelinci ukuran besar.  

3. Pemberian pakan dilakukan dua kali sehari yaitu pada 

pagi hari pukul 08.00-09.00 WIB. diberi pakan 

konsentrat susu PAP dan sore hari pukul 15.00-16.00 

WIB. diberi pakan hijauan daun kubis. Pakan yang 

diberikan sesuai dengan kebiasaan peternak dengan 

memperhatikan kestabilan ukuran berat pakan yang 

diberikan dari awal penelitian hingga akhir penelitian, 

yaitu sebanyak 40 g hijauan dan 60 g konsentrat susu 

PAP. Minum diberikan secara adlibitum. 

4. Pengambilan sampel hijaun daun kubis dilakukan 

setiap hari dengan cara mengambil 10 g sampel setiap 

harinya selama 1 minggu, sampel yang terkumpul 

dianalisis residu pestisida pada labolatorium. Sampel 

yang diambil untuk dianalisis merupakan daun kubis 

yang sudah menginap karena pengambilan pakan 

hijauan dilakukan seminggu sekali dan yang di 

analisis merupakan limbah kubis 1x panen yang 

diberikan selama 7 hari penelitian. Cara pengujian 
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kandungan residu pestisida pada daun kubis dapat 

dilihat pada Lampiran 2. 

5. Pemotongan kelinci, kelinci dipotong pada umur 3 

bulan secara serempak dalam satu hari pada tanggal 

22 Mei 2013.  

6. Pengambilan sampel daging kelinci dipilih pada 

bagian kaki (hindleg), daging kelinci diambil pada 

saat pemotongan dalam bentuk segar langsung dibawa 

ke labolatorium untuk dianalisis kandungan residu 

pestisida, kadar air, dan kadar lemak. 

3.5  Variabel Yang Diamati Dan Cara Mengamati 
1. Pengujian residu pestisida pada daging, analisis residu 

pestisida pada daging kelinci dilakukan menurut 

Association of Official Analytical Chemist (AOAC, 

2005). Analisis residu secara umum meliputi beberapa 

tahapan, yaitu preparasi contoh, ekstraksi, pemurnian, 

dan identifikasi. Adapun analisis residu pestisida pada 

dapat dilihat pada lampiran 2. 

2. Pengujian kadar Lemak dilakukan menurut Association of 

Official Analytical Chemist (AOAC, 2005). Kadar 

Lemak ditetapkan dengan metode Soxhlet dimana 

lemak diekstraksi dengan pelarut nonpolar yang cocok 

pada suhu sedikit diatas titik didih pengekstrak (60-80 

°C), adapun cara pengujian kadar lemak dapat dilihat 

pada Lampiran 3. 

3. Pengujian kadar air Association of Official Analytical 

Chemist (AOAC, 2005). Kadar air diukur dengan 

metode Gravimetri secara pemanasan langsung, adapun 

cara pengujian kadar lemak dapat dilihat pada Lampiran 4. 
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Data hasil analisis kimia kadar lemak dan kadar air pada 

daging kelinci dapat dilihat pada Lampiran 10. 

3.6  Analisa Data 

Data primer diperoleh dari pemeriksaan laboratorium 

dan data sekunder penunjang diperoleh dari hasil 

wawancara langsung kepada petani kubis di Kecamatan 

Bumiaji, Kota Batu dan peternak kelinci di Kecamatan 

Karangploso Kota Malang, kemudian dianalisis secara 

deskriptif dengan cara tabulasi data kedalam microsoft 

excel dan dihitung rataannya, kemudian didiskriptifkan 

berdasarkan kelompok bobot badan kelinci. 

3.7  Batasan Istilah 
1. Kelinci Lepas Sapih : Penelitian menggunakan kelinci 

lepas sapih berumur 1,5 bulan, 

dengan estimasi kelinci tersebut 

belum terkontaminasi pakan dari 

luar selain dari susu induknya. 

2. Pakan hijauan : Pakan hijaun yang digunakan dalam 

penelitian yaitu limbah pertanian 

kubis yang dalam penanamannya 

menggunakan pestisida. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Keadaan Umum Petani Dan Peternak Pada Saat 

Penelitian 

 Hasil wawancara secara langsung pada 15 petani 

kubis di Kecamatan Bumiaji Kota Batu pada umumnya 

pestisida yang digunakan para petani kubis yaitu Lantis, 

Daconil 75 WP, Prevathon 50 SC, Curacron 500 EC, 

Dursban 200 EC, Sevin 85 WP, Dharmasan 600 EC, 

Diazinon 60 EC, Fastrin 100 EC. Pengendalian yang 

dilakukan oleh petani terhadap hama dan penyakit 

tergantung dari kondisi tanaman dilapangan, tetapi secara 

umum rata-rata petani melakukan penyemprotan sejak 

tanam sampai panen pada musim penghujan yaitu 12 kali 

penyemprotan dan pada musim kemarau petani 

melakukan penyemprotan sejak tanam sampai panen 

sebanyak 6-8 kali, sedangkan penyemprotan pasca panen 

dilakukan 4 hari sebelum panen. 

Hasil wawancara secara langsung pada 10 peternak 

kelinci di Kecamatan Karangploso Malang, pada 

umumnya peternak kelinci menggunakan limbah 

pertanian kubis sebagai pakan hijauan utama, hal ini 

dikarenakan mudah dalam mendapatkannya. Peternak 

mendapatkan limbah kubis dari para petani Kecamatan 

Bumiaji Malang. Limbah kubis diberikan pada ternak 

kelinci tanpa dilakukan pencucian terlebih dahulu.  

4.2  Kandungan Residu Pestisida Pada Kubis 

Berdasarkan analisis residu pestisida diketahui 

bahwa dalam daun kubis mengandung berbagai macam 

residu pestisida seperti endosulfan, profenofos, dan 
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klorfirofos. Rata-rata kandungan residu pertisida dalam 

daun kubis yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat 

pada Tabel 1. 

Tabel 1. Kandungan Residu Pestisida pada Kubis (ppm) 

Bahan Aktif 

Pestisida 

Kandungan  

Residu Pestisida (ppm) 

Endosulfan 0,0017 

Profenofos 0,0028 

Klorpirifos 0,0019 

Total  0,0064 

Sumber: Hasil Analisis Laboratorium Jurusan Hama 

Penyakit, Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya 

Malang (2013). 

 

Daun kubis masih terdeteksi residu pestisida ini 

karena adanya lapisan lilin pada daun kubis yaitu sebagai 

tempat akumulasinya pestisida seperti yang diungkapkan 
Tarumingkeng (1992) dalam Nuraini (2002) bahwa pestisida 

cenderung menumpuk pada lapisan lilin dan lemak-lemak 

tanaman terutama pada lapisan kulit sehingga bersifat stabil 

dan persisten. 

Hasil analisis residu pestisida yang terdapat pada 

daun kubis menunjukkan bahwa bahan aktif profenofos 

paling besar kandungannya pada sampel daun kubis yang 

digunakan sebagai pakan dengan kandungan residu 

pestisida 0,0028 ppm. Residu lain yang terdeteksi antara 

lain pestisida yang mengandung bahan aktif klorpirifos 

dan endosulfan. Jika dibandingkan dengan standar SNI 

7313:2008 (Anonimous, 2008) maka residu pestisida 

yang terdeteksi masih dibawah ambang batas residu 
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pestisida yang diperbolehkan dalam makanan. Standart 

residu pestisida endosulfan, klorpirifos, profenofos 

berturut-turut yaitu 0,1; 1; 1 ppm. Kecilnya kandungan 

residu pestisida ini mungkin karena analisis residu 

pestisida tidak dilakukan pada daun kubis yang masih 

segar, tetapi daun kubis yang sudah diinapkan beberapa 

hari, oleh karena itu dapat dijadikan acuan agar dalam 

pemberian pakan hijauan limbah pertanian daun kubis 

perlu dilakukan penginapan agar memperkecil tingkat 

residu pestisida. 

Tingginya kandungan profenofos pada daun kubis 

yang digunakan sebagai pakan pada penelitian ini 

dikarenakan oleh penggunaan pestisida golongan 

organofosfat yang saat ini umum digunakan oleh petani 

di Indonesia, sebagai pengganti pestisida golongan 

organoklorin yang dibatasi dalam penggunaannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Munarso, 

Miskiyah dan Broto (2009) dalam Yusnani dan Anwar 

(2013) ditemukan residu pestisida endosulfan, klorfirifos, 

profenofos, malation, karbil sebanyak 0,0074, 0,0079 

0,001, 0,0056, 0,0005 ppm dalam tanaman kubis 

pengambilan sampel dilakukan pada beberapa pasar yang 

ada di Kota Malang dan Cianjur. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Harsojo dan 

Sofnie (2011) menunjukkan bahwa kadar residu pestisida 

pada tomat dan kubis yang ditanam pada musim kemarau 

lebih tinggi dibandingkan apabila ditanam pada musim 

hujan, dimana hasil analisisnya tersebut menunjukkan 

kandungan yang melebihi batas maksimum residu 

pestisida pada bahan makanan yang diperbolehkan. 

Sehingga sayuran tersebut dianjurkan untuk tidak 

dikonsumsi secara langsung, namun sebelumnya dicuci 
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pada air mengalir. Pencucian dapat menurunkan residu 

pestisida terutama yang bersifat sistemik. Penelitian 

Indraningsih (2006) menyatakan limbah pertanian yang 

akan diberikan kepada ternak sebaiknya dilakukan 

pencucian terlebih dahulu sebelum diberikan, agar 

mengurangi residu pestisida pada daging hasil ternak. 

Residu pestisida dapat hilang atau terurai, dan 

kadang-kadang proses ini berlangsung dengan laju yang 

konstan. Menurut Tarumingkeng (1992) dalam Nuraini 

(2002) faktor yang mempengaruhi perubahan ini adalah 

penguapan, pencucian, degradasi enzimatik dan translokasi. 

Lebih lanjut dikatakan bahwa insektisida dalam tanaman 

dapat hilang sama sekali karena proses metabolisme yang 

berkaitan dengan proses pertumbuhan tanaman itu sendiri. 

Laju menghilangnya insektisida residu pestisida, mengikuti 

hukum kenetika ordo pertama yaitu berhubungan dengan 

banyaknya insektisida yang diberikan (deposit) dan 

faktor waktu, dimana akan terjadi 2 (dua) tahap yaitu 

tahap awal dimana residu akan menghilang dengan cepat 

yang disebut proses disipilasi, selanjutnya tahap dimana 

menghilangnya residu insektisida berlangsung lambat 

yang disebut persistensi. Sebab terjadinya dua proses ini 

antara lain karena deposit insektisida dapat diserap 

(absorpsi) dan dipindahkan (translokasi). Residu 

permukaan atau residu efektif adalah banyaknya 

insektisida yang tertinggal pada tanaman, setelah 

dilakukan penyemprotan pada tanaman. Selain itu tinggi 

rendahnya residu pestisida juga dipengaruhi oleh jumlah 

penggunaan pestisida tersebut. 
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4.3  Kandungan Residu Pestisida Pada Daging Kelinci 

Berdasarkan hasil analisis residu pestisida pada 

daging kelinci yang diberi pakan kubis yang diberikan 

berdasarkan kelompok bobot badan, dengan umur yang 

sama diperoleh tiga macam jenis residu yaitu endosulfan, 

profenofos dan klorpirifos. Hasil rata-rata residu pestisida 

pada daging kelinci berdasarkan kelompok bobot badan 

disajikan pada Tabel 2.  

 

Tabel 2. Kandungan Residu Pestisida pada Daging Kelinci 

(ppm) 

Kelompok 

Bobot 

Badan 

Bahan Aktif Pestisida 
Total 

Residu Endosulfan Profenofos Klorpirifos 

Besar 0,00043 0,00091 0,0029 0,004 

Sedang 0,00035 0,00040 0,0015 0,002 

Kecil 0,00012 0,0014 0,0006 0,002 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian(2013). 

Terdeteksinya residu pestisida dalam daging kelinci 

ini mungkin berasal dari pakan yang diberikan 

terkontaminasi dengan residu pestisida sehingga produk 

yang dihasilkan juga masih mengandung residu pestisida 

sesuai dengan penelitian Indraningsih (2004) limbah 

daun kubis yang diberikan pada sapi dapat menimbulkan 

residu pestisida pada daging ternak tersebut hal ini 

karena cemaran pestisida pada saat penanaman kubis dan 

cemaran lahan pertanian. Residu pestisida yang paling 

rendah terdapat pada kelinci kelompok kelinci bobot 

kecil, rendahnya kandungan residu ini kaitannya dengan 

pola konsumsi dan umur ternak semakin meningkatnya 
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umur ternak maka akan semakin banyak pula kandungan 

residu yang terdapat pada ternak tersebut. Hal ini terkait 

dengan lamanya ternak dalam mengkonsumsi pakan yang 

mengandung residu pestisida sehingga terjadi 

penumpukan residu dalam tubuh ternak. Ternak yang 

bobotnya besar cenderung tidak menyisakan pakan 

hijauan sehingga terdapat residu pestisida lebih banyak. 

Berdasarkan Standar Nasional Indonesia 

(Anonimous, 2008), kandungan residu dalam daging ini 

masih aman untuk dikonsumsi karena masih dibawah batas 

yang ditentukan adapun batasan kandungan residu pada 

daging yaitu endosulfan 0,2 mg/kg; profenofos 0,05 

mg/kg; klorpirifos 0,05 mg/kg. Efek residu pestisida 

golongan organoklorin yang ditimbulkan bersifat kronik 

yang dapat menyebabkan gangguan pada fungsi hati, adrenal 

dan juga dapat menimbulkan efek karsinogenik. Apabila 

manusia mengkonsumsi produk hewani yang 

terkontaminasi residu pestisida golongan organoklorin 

dalam jangka panjang dan jumlahnya melebihi batas 

aman residu pestisida yang dianjurkan, maka akan 

berakibat yang sama pula terhadap manusia. 

Penggunaan jenis pestisida ini diduga dapat 

menghambat metabolisme didalam tubuh kelinci melalui 

sistem saraf. Potensi dan toksitisitas pestisida pada 

dasarnya dikaitkan dengan ketidak aktifan enzim 

kolineterase. Enzim ini memutus neurotransmiter 

(penghantar syaraf) asetilkolin. Sistem saraf mamalia 

merupakan salah satu bagian sistem tubuh yang paling 

peka terhadap racun. Mekanisme yang mungkin terjadi 

yaitu pestisida disebarkan ke organ dan jaringan tubuh 

melaui sistem peredaran darah serta melalui pergerakan 

menyeberangi pembatas yang berbentuk membran. 
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Menurut penelitian Indraningsih (2004), limbah pertanian 

kubis dan jagung organik sebagai pakan ternak terdapat 

residu pestisida lebih sedikit dibandingkan dengan yang 

non-organik, masih adanya residu pestisida ini 

dikarenakan tanah yang masih tercemar oleh residu 

pestisida sebelumnya.  

 

4.4  Kandungan Lemak Pada Daging Kelinci 

Penelitian ini juga melakuakan pengujian kadar 

lemak, untuk mengetahui apakah pemberian pakan 

hijauan daun kubis yang terdapat residu pestisida 

mempengaruhi kadar lemak pada daging kelinci. Hasil 

dari analisa rataan kadar lemak pada daging kelinci yaitu 

paling tinggi sebesar 3,28+0,17 % didapat dari kelompok 

kelinci dengan bobot badan besar. Kadar lemak paling 

rendah sebesar 2,80+0,08 % didapat dari kelinci dengan 

bobot badan kecil. Kadungan lemak pada daging kelinci 

dapat dilihat pada Tabel 3.  

Tabel 3. Kandungan Lemak Pada Daging Kelinci (%) 

Kelompok  

Bobot Badan Kelinci 

Kandungan 

Kadar Lemak (%) 

Besar 3,28+0,17 

Sedang 2,93+0,24 

Kecil 2,80+0,08 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2013). 

De Blas (1997) dalam Muhammad, Nuhfil dan 

Fahriyah (2009) melakukan penelitian dengan 

menggunakan kelinci betina Spanish Giant yang 

dipotong pada umur tiga, empat dan lima bulan, 

menunjukkan hasil bahwa kadar lemak akan meningkat 
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seiring dengan meningkatnya umur potong, masing-

masing sebesar 34.1%, 37.85% dan 43.97% dari bobot 

lemak awalnya. Sedangkan pada kelinci peranakan New 

Zealand White umur 6, 12 dan 24 bulan masing-masing 

sebesar 3,69 %; 9,88 % dan 15,16 %. Perbedaan kadar lemak 

kelinci ini dipengaruhi oleh oleh bangsa, umur, spesies, 

lokasi otot dan pakan. Kandungan lemak tubuhnya akan 

semakin meningkat dengan bertambahnya berat tubuh. 

Soeparno (1992) menyatakan bahwa kandungan lemak tubuh 

akan meningkat seiring dengan bertambahnya bobot tubuh. 

Distribusi lemak sangat mempengaruhi proporsi jaringan otot 

karkas sebab proporsi daging dan tulang akan berkurang 

sedangkan komponen lemak bertambah dengan 

meningkatnya bobot karkas. Pertumbuhan lemak pada 

kelinci berlangsung bila berumur lebih dari dua bulan 

yaitu pada bobot sekitar 1,5-2,0 kg, tetapi lemak yang 

dikandungnya tetap lebih kecil bila dibandingkan ternak 

lainnya. Perletakan lemak pada tubuh kelinci terjadi 

disekitar rusuk, sepanjang tulang belakang, daerah paha, 

sekitar leher, ginjal dan jantung (Bogart, 1981). 

Perletakan dan distribusi lemak mempunyai arti 

ekonomi yang penting dalam produksi daging. Lemak 

menambah bobot daging karkas dan penyebarannya turut 

menentukan mutu daging. Depot lemak merupakan 

komponen karkas yang masak lambat. Persentase depot 

lemak akan meningkat seiring dengan bertambahnya 

bobot hidup. Depot lemak merupakan proses fisiologis 

ternak, dengan fungsinya yaitu sebagai cadangan untuk 

menjaga panas homeostatis tubuh (De Blass., Tores., 

Fraga., Perez dan Calves., 1977). 
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4.5  Kadar Air  Pada Daging Kelinci 
Penelitian ini juga melakukan pengujian kadar air, untuk 

mengetahui apakah pemberian pakan hijauan daun kubis yang 

terdapat residu pestisida mempengaruhi kadar air pada daging 

kelinci. Rataan hasil pengujian kadar air pada daging kelinci 

dengan perlakuan pengelompokkan bobot badan yang berbeda 

disajikan pada Tabel 4. Berdasarkan hasil dari Tabel 4. dapat 

dilihat bahwa rata-rata kadar air pada daging kelinci tertinggi 

diberikan oleh kelinci dengan kelompok bobot badan besar 

yaitu sebesar 66,78+0,73 % sedangkan rata-rata kadar air pada 

daging kelinci yang terendah diberikan oleh kelinci pada 

kelompok bobot badan kecil, yaitu sebesar 65,55+0,39 %. 

 

 

Tabel 4. Persentase Kadar Air  Pada Daging Kelinci (%) 

Kelompok 

Bobot Badan 

Kelinci 

Kandungan 

Kadar Air (%) 

Besar 66,78+0,73  

Sedang 65,78+0,44 
 

Kecil 65,55+0,39 
 

Sumber: Hasil Analisis Penelitian (2013). 

Menurut Soeparno (1992) menyatakan faktor yang 

mempengaruhi daya ikat air daging adalah perbedaan 

daya ikat air di antara otot, misalnya spesies, umur, dan 

fungsi otot, serta pakan, transportasi, temperatur, 

kelembaban, penyimpanan, dan preservasi, jenis kelamin, 

kesehatan, perlakuan selama pemotongan dan lemak 

intramuscular, pengaruh umur dan jenis ternak akan 

mempengaruhi terhadap komposisi tubuh tenak. Terdapat 
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hubungan terbalik antara kadar air dan lemak dalam 

tubuh hewan. Bila hewan bertambah tua, maka terjadi 

penurunan kadar air dalam pertambahan berat badan, dan 

sebaliknya terjadi penambahan lemak. 

Kadar air daging kelinci pada penelitian ini sesuai 

jika dibandingkan kadar air daging kelinci menurut 

Soeparno (1992) yang berkisar antara 68-75 %. Hasil 

tersebut menunjukkan bahwa pemberian kubis pada 

pakan tidak mempengaruhi kandungan air pada daging 

kelinci dan tingkat asupan air dan bahan kering dari 

pakan antar perlakuan juga relatif sama. Kadar air daging 

segar lebih dipengaruhi tingkat dehidrasi ternak sebelum 

pemotongan. 

Meskipun air bukan merupakan sumber nutrien 

seperti bahan makanan lain, namun air merupakan salah 

satu unsur penting dalam bahan makanan dan sangat 

esensial dalam kelangsungan proses biokimiawi organisme 

hidup air merupakan media yang sangat cocok bagi 

pertumbuhan bakteri pembusuk maupun mikroorganisme 

lainnya. Jasad renik yang dapat membusukkan dan 

memecahkan pangan tidak akan dapat tumbuh jika tiada air. 

Kebanyakan enzim yang dapat menyebabkan perubahan 

kimia yang tidak dikehendaki juga tidak dapat berfungsi 

tanpa adanya air (Soeparno, 1992).  
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat 

dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Jenis residu pestisida yang terdapat pada daun kubis 

yang digunakan sebagai pakan hijauan antara lain 

profenofos, klorpirifos dan endosulfan dengan 

jumlah kandungan masing-masing 0,0028, 0,0019, 

0,0017 ppm.  

2. Residu yang terdapat pada daging kelinci antara lain 

profenofos, klorpirifos dan endosulfan. Jumlah 

kandungan residu pestisida masing-masing yaitu 

pada kelompok kelinci besar (B) 0,00091, 0,0029, 

0,00043 ppm; pada kelompok kelinci Sedang (S) 

0,00040, 0,0015, 0,00035 ppm; dan pada kelompok 

kelinci kecil (K) 0,0014, 0,0006, 0,00012 ppm.  

3. Kadar lemak daging kelinci dari kelompok kelinci 

besar (B) 3,28+0,17 %; Sedang (S) 2,93+0,24 %; 

Kecil (K) 2,80+0,08 %. 

4. Kadar air pada daging kelinci dari kelompok kelinci 

besar (B) 66,78+0,73 %; Sedang (S) 65,78+0,67 %; 

Kecil (K) 65,55+0,73 %. 

5.2  Saran 

Saran yang dapat diberikan yaitu limbah pertanian 

yang akan diberikan kepada ternak kelinci sebaiknya 

dilakukan pelayuan/penginapan beberapa hari agar 

mengurangi nilai tingkat residu pestisida pada daging 

kelinci sehingga lebih sehat untuk dikonsumsi. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1. Diagram Prosedur Penelitian 
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Lampiran 2. Cara Analisis Residu Pestisida Daun Kubis 

Dan Daging Kelinci 
a. Analisis residu pestisida pada sampel daun kubis 

Timbang 25 g sampel yang telah digiling, lalu tambahkan 

100 ml aseton dan masukkan kelabu gelas bundar untuk 

disoxhlet selama 6 jam pada suhu 80 °C (tahap ekstraksi). 

Masukkan sampel hasil tahap ekstraksi ke alat rotary 

evaporator untuk pemekatan pada suhu 40-50 °C hingga 

diperoleh sampel kering. Waktu yang dibutuhkan pada 

tahap ini sekitar 20 menit. Tambahkan 25 ml n-heksan 

kelabu bundar yang berisi sampel kering dan masukkan 

kedalam corong pisah. Selanjutnya kocok dengan kuat 

corong tersebut selama 1 menit, kemudian diamkan hingga 

terbentuk 2 lapisan dimana lapisan atas berupa n-heksan dan 

lapisan bawah berupa air. Lapisan air dibuang, sedang 

lapisan n-heksan ditambah 25 ml asetonitril. Diamkan 

sampai terbentuk kembali 2 lapisan, dimana lapisan atas 

berupa n-heksan dan lapisan bawah berupa asetonitril. 

Lapisan asetonitril langsung ditampung sedang lapisan n-

heksan harus melalui proses yang sama seperti diatas 

dengan penambahan kembali 25 ml asetonitril. Lapisan 

asetonitril yang dihasilkan pada tahap ini dicampur dengan 

lapisan asetonitril yang sebelumnya dalam labu bundar 

untuk diuapkan dalam rotary evaporator. Selanjutnya 

tahap pemurnian dilakukan dengan penambahan 5 ml n-

heksan dan senyawa residu dan senyawa residu 

dipindahkan ke kolom fosil dan dilakukan penambahan 5 

g florisil yang telah diaktivasi sebelumnya selama 5 jam 

(suhu 120 °C). Kemudian senyawa dibilas dengan n-

heksan dan aseton dengan perbandingan 9:1. Masukkan 

kembali ke dalam rotary evaporator sampai kering, lalu 
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masukkan dalam tabung uji dengan pelarut aseton hingga 

volume 10 ml. Contoh siap diinjeksikan dengan alat 

kromatografi gas untuk mengetahui kandungan residu 

pestisida.  

b. Analisis residu pestisida pada daging kelinci 

Analisis contoh bentuk daging harus dalam keadaan 

segar. Prosedur analisis residu pestisida untuk contoh 

daging sama seperti contoh daun kubis, kecuali pada 

tahapan awal dimana contoh bentuk segar tidak melalui 

proses soxhlet tetapi melalui proses blender selama 2x15 

menit setelah sebelumnya mengalami proses pencairan 

selama ± 5 jam. Supernatan dan filtratnya dipisahkan 

dengan kertas saring, dimana supernatan hasil penyaringan 

ini digunakan pada proses pemekatan.  
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Lampiran 3. Diagram Analisis Residu Pestisida Pada 

Daging Kelinci Dan Daun Kubis 
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Lampiran 4. Cara Pengujian Kadungan Lemak Pada 

Daging Kelinci 

Kadar Lemak ditetapkan dengan metode Soxhlet 

dimana lemak diekstraksi dengan pelarut nonpolar yang 

cocok pada suhu sedikit diatas titik didih pengekstrak 

(60-80 °C). Lemak daging yang terukur yaitu lemak yang 

terekstrak oleh pelarut lemak nonpolar dan telah 

dipisahkan dari pelarutnya melalui evaporasi. Ditimbang 

± 1 gram daging (x), dimasukkan ke dalam selongsong 

yang terbuat dari kertas saring dan ditutup dengan kapas 

yang bebas lemak (hulls). Hulls dimasukkan ke dalam 

Soxhlet yang telah terhubung dengan labu lemak kering 

yang telah ditimbang berat kosongnya, (a) gram. 

Ditambahkan heksan sebagai pengekstrak dan 

dipanaskan dengan alat FATEX-S yang diatur suhunya 

pada 60 °C, proses ekstraksi dilakukan sampai larutan di 

dalam Soxhlet sebening heksan murni atau selama ± 2 

jam. Heksan (pengekstrak) dipisahkan dengan cara 

destilasi dan evaporasi. Labu lemak berisi hasil ekstraksi 

dikeringkan dalam oven, didinginkan dalam eksikator 

dan ditimbang hingga diperoleh berat konstan (b) gram. 

Kadar lemak kasar dapat dihitung dengan rumus berikut:  

Kadar Lemak Kasar (%)  = (b-a) x 100 % 

x 
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Lampiran 5. Cara Pengujian Kadar Air Pada Daging 

Kelinci 

Kadar air diukur dengan metode Gravimetri secara 

pemanasan langsung, yaitu menghitung banyaknya air 

yang hilang dengan pemanasan ± 105 °C menggunakan 

oven selama 4-6 jam. Terlebih dahulu botol timbang 

dikeringkan kira-kira 1 jam dalam alat pengering pada 

suhu 105 °C dan didinginkan dalam eksikator, lalu 

ditimbang (x) gram. Sejumlah daging ditimbang dengan 

teliti ± 5 gram dalam botol timbang sebagai (y) gram. 

Botol timbang dan sampel yang berada di dalamnya 

dimasukkan dalam alat pengering selama 4-6 jam pada 

suhu 105 °C. Kemudian didinginkan dalam eksikator dan 

ditimbang. Pekerjaan ini diulangi sampai tiga kali, 

sampai berat konstan (z) gram. Kadar air ditentukan 

dengan rumus berikut:  

Kadar Air =  (y – x - z) x 100% 

(y – x) 
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Lampiran 6. Data Bobot Badan, Bobot Karkas Dan Prosentase 

Karkas Kelinci 

Kelompok 

Kelinci/ 

ulangan 

Bobot 

Badan awal 

(g/ekor) 

Bobot Badan 

Akhir 

(g/ekor) 

Bobot 

karkas 

(g/ekor) 

Prosentase 

karkas (%) 

B 1 602 1345 594 44,1 

B 1 614 1301 560 43 

B 3 655 1415 645 45,5 

B 4 624 1360 606 44,5 

Total 2495 5421 2405 177,1 

Rata-rata 623,7 1355,2 601,2 44,3 

SD 22,69 47,05 35,075  

Kelompok 

Kelinci/ula

ngan 

Bobot 

Badan awal 

(g/ekor) 

Bobot Badan 

Akhir 

(g/ekor) 

Bobot 

karkas 

(g/ekor) 

Prosentase 

karkas (%) 

S 1 525 1102 464 42,1 

S  2 570 1134 477 42 

S 3 584 1214 498 41 

S 4 530 1140 483 42,3 

Total 2209 4590 1922 167,4 

Rata-rata 552,2 1147,5 480,5 41,8 

SD 29,21 47,36 14,12 0,58 

Kelompok 

Kelinci/ula

ngan 

Bobot 

Badan awal 

(g/ekor) 

Bobot Badan 

Akhir 

(g/ekor) 

Bobot 

karkas 

(g/ekor) 

Prosentase 

karkas (%) 

K 1 432 880 361 41 

K 2 441 964 409 42,4 

K 3 462 933 382 40,9 

K 4 433 946 394 41,6 

Total 1768 3723 1546 165,9 

Rata-rata 442 930,75 386,5 41,5 

SD 13,92 36,14 20,27  

Keterangan: SD= Standart Deviasi 
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Lampiran 7. Data Suhu ( °C) Dan Kelembaban (%) (2013) 

Hari/Tanggal 
Pagi (07.00 WIB) Sore (15:00) WIB 

Suhu ( °C) Kelembaban (%) Suhu ( °C) Kelembaban (%) 

Rabu,10 April  22 70 27 53 

Kamis, 11 April 22 70 27 52 

Jum’at, 12 April  20 75 25 57 

Sabtu, 13 April  22 71 27 52 

Minggu,14 April  22 70 28 50 

Senin, 15 April  20 76 26 52 

Selasa, 16 April  20 72 26 53 

Rabu, 17 April  21 74 27 52 

Kamis, 18 April  20 77 25 57 

Jum’at, 19 April  22 76 27 51 

Sabtu, 20 April  22 70 28 50 

Minggu, 21 April  21 70 26 52 

Senin, 22 April  21 73 26 55 

Selasa, 23 April  22 74 27 53 

Rabu, 24 April  20 75 27 53 

Kamis, 25 April  19 80 26 55 

Jum’at, 26 April  21 74 27 53 

Sabtu, 27 April  20 75 26 54 

Minggu, 28 April  22 70 28 51 

Senin, 29 April  20 75 26 55 

Selasa, 30 April  18 80 25 58 

Rabu, 1 Mei  20 70 25 57 

Kamis, 2 Mei  21 72 26 55 

Jum’at, 3 Mei  22 70 28 50 

Sabtu, 4 Mei  22 75 27 52 

Minggu, 5 Mei  21 70 26 54 

Senin, 6 Mei  20 76 26 55 

Selasa, 7 Mei  21 70 27 54 

Rabu, 8 Mei  22 71 28 50 

Kamis, 9 Mei  19 79 25 56 

Jum’at, 10 Mei  20 75 26 54 

Sabtu, 11 Mei  22 70 27 53 

Minggu, 12 Mei  22 72 26 55 

Senin, 13 Mei  21 75 26 55 

Selasa, 14 Mei  22 71 27 51 

Rabu, 15 Mei  20 76 26 55 

Kamis, 16 Mei  21 75 26 54 

Jum’at, 17 Mei  21 74 26 55 

Sabtu, 18 Mei  20 75 26 54 

Minggu, 19 Mei  22 70 27 53 

Senin, 20 Mei  19 80 25 58 

Selasa, 21 Mei  20 75 26 55 

Rabu, 22 Mei  22 70 28 51 

Total 897 3158 1137 2304 

Rata-rata 20,8 73,4 26,4 53,5 

SD 1,08 3,09 0,91 2,16 

 

Keterangan: SD= Standart Deviasi 

  



48 

 

Lampiran 8. Hasil Data Kandungan Residu Pestisida Pada Kubis 

Bahan Aktif Pestisida 
Kandungan 

Residu Pestisida (ppm) 

Endosulfan 0,0017 

Profenofos 0,0028 

Klorpirifos 0,0019 

Total 0,0064 

 

Lampiran 9. Hasil Data Kandungan Residu Pestisida Pada Daging 

Kelinci 
a. Residu Endosulfan 

Ulangan 
Perlakuan Kelompok Kelinci 

B S K 

1 0,0001 ttd 0,0002 

2 0,0013 ttd 0,0002 

3 0,0002 0,0006 0,0001 

4 0,0001 0,0001 ttd 

Jumlah 0,0017 0,0007 0,0005 

Rataan 0,000425 0,00035 0,00012 

SD 0,00058 0,00028 9,57427E-05 

 

b. Residu Profenofos 

Ulangan 
Perlakuan Kelompok Kelinci 

B S K 

1 0,0025 0,0027 0,0016 

2 0,0034 0,0022  ttd 

3 0,0017 0,0018 0,0014 

4 0,0037 0,0019  ttd 

Jumlah 0,0113 0,0086 0,003 

Rataan 0,00091 0,00040 0,00014 

SD 0,00091 0,0004 0,00086 
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c. Kadar Residu Klorpirifos 

Ulangan 
Perlakuan Kelompok Kelinci 

B S K 

1 0,0011 0,0012 0,0004 

2 0,0062 0,0009 ttd 

3 0,0014 0,0027 0,0008 

4 0,0027 0,0012 ttd 

Jumlah 0,0114 0,0060 0,0012 

Rataan 0,00285 0,0015 0,0006 

SD 0,00233 0,00081 0,00038 

Keterangan: ttd= tidak terdeteksi. 

 



 

Lampiran 10. Hasil Peneltian Sifat Kimia Daging Kelinci 

a. Kadar Lemak (%) 

Perlakuan 

Kelompok 

Kelinci 

Ulangan  
Total Rataan SD 

1 2 3 4 

Besar 3,1 3,3 3,5 3,2 13,1 3,28 0,17 

Sedang 2,6 2,9 3,1 3,1 11,7 2,93 0,24 

Kecil 2,9 2,7 2,8 2,8 11,2 2,80 0,08 

 

b. Kadar Air Daging Kelinci  (%) 

Perlakuan 

Kelompok 

Kelinci 

Ulangan  
Total  Rataan SD 

1 2 3 4 

Besar 66,2 66,1 67,5 67,3 267,1 66,78 0,73 

Sedang 66,1 65,3 65,5 66,2 263,1 65,78 0,44 

Kecil 65,4 66,1 65,2 65,5 262,2 65,55 0,39 

Keterangan: SD= Standart Deviasi 
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